Sociale Dienst Oost Achterhoek

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 8 november 2018.

Aanwezig: Alphons Olthof(voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Annie Ligtenbarg; Alphons Klein
Hemmink; Heidy Lelifeld; Ineke ter Haar; Jolanda ten Duis; Maja de Graaf en Ben ten Dolle(ambtelijk
secretaris).
Afwezig: Sylvia Ansink en Herman Scheers.
1. Opening.
De voorzitter heet de aanwezigen welkom.
2. Bespreken voortgang commissies/werkgroepen cliëntenraad.
Vanuit de diverse commissies is geen nieuwe informatie voorhanden. De voorzitter maakt
wel een actualisatie van de opdrachten voor de commissies.
3. Behandeling schriftelijke reactie DB op advies cliëntenraad.
De cliëntenraad spreekt haar teleurstelling uit over de inhoud van de brief van het DB van
SDOA. Ten aanzien van de actualisatie van de bijzondere bijstand en het minimabeleid is
gedurende 1 ½ jaar niet echt wat fundamenteels veranderd. Tijdens het bezoek van de heer
Hoenderboom, voorzitter DB, in januari 2019 zullen hier vanuit de CR een aantal vragen
worden gesteld. De werkgroep ‘Onderzoek en voorbereiden adviezen minimabeleid’ zal na
de vergadering van 13 december 2018 het bezoek van de heer Hoenderboom voorbereiden.
4. Voorstel Budget 2020 Cliëntenraad.
De CR kan zich vinden in de concept opzet budget 2020. De voorzitter zal zorgen voor een
begeleidende brief met bijlage voor het DB van SDOA.
5. Stemming inzake herbenoemingen.
De kiescommissie(Heidy, Ineke en Jolanda) hebben de stemming ordelijk laten verlopen.
De uitslag van de herbenoemingskandidaten was als volgt:
Maja voor : 7 tegen: geen
Alphons voor: 7 tegen: geen
Truus voor: 6 tegen: geen blanco: 1
Sylvia voor: 5 tegen: 1 blanco: 1
Samengevat: de vier herbenoemingskandidaten kregen allemaal voldoende stemmen en
kunnen functie blijven uitoefenen.
6. Mededelingen.
De secretaris deelt mede dat de gemeente Berkelland een verlaging door gevoerd heeft van
het rentepercentage van sociale leningen van de Stadsbank Oost Nederland. Daarnaast gaat
de SDOA in de beleidsregels bijzondere bijstand een onderdeel overbruggingsuitkering
opnemen. Naast de 3 leden van de CR zijn er tot nu toe drie(inmiddels vier) klanten die deel

Correspondentieadres: Postbus 109 7140 AC Groenlo, Tel: 0544 474200
Email: clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl

7.

8.
9.

10.

11.

willen uitmaken van de klankbordgroep van SDOA. De verwachting is dat in januari 2019 een
1e bijeenkomst kan plaatsvinden.
Uitgaande en ingekomen post.
Uitgaand:
- Advies inzake wijziging Verordening Cliëntenparticipatie SDOA;
- Ongevraagd advies betreffende de schuldhulpverlening.
Vaststellen verslag 13 september 2018.
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.
Vaststellen verslag 11 oktober 2018.
Ten aanzien van punt 6 in het verslag is de aanvulling dat de CR heeft besloten om de cliënt contactdagen te houden in het voorjaar van 2020. Het verslag is met deze aanvulling
vastgesteld.
Rondvraag.
Heidy vraagt of een combinatie van lid CR met een lidmaatschap van de gemeenteraad
mogelijk is. De voorzitter antwoord dat dit niet kan is onverenigbaar.
Truus/Heidy doen nog verslag van hun bezoek aan wethouder Wim Aalderink van de
gemeente Winterswijk(lid DB SDOA). Met name is gesproken over de rol van de CR die
positief is gelet op de feedback maar dat in de praktijk veel adviezen niet worden
overgenomen.
Sluiting.
De voorzitter wijst nog even op de bijeenkomst van 10 december 2018 op het LBP te
Winterswijk, bezoek Wilma Kuiper van Stimulansz van 13 tot 17 uur. Hij bedankt een ieder
voor zijn of haar inbreng.

De ambtelijk secretaris,

de voorzitter,

G.B. ten Dolle

A.G.M. Olthof

